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“Mousserende Wijn méthode traditionnelle– de praktijk” 

 

De Belgische en Nederlandse wijnbouw gaat er kwalitatief met rasse schreden op vooruit. De jeugdige wijn-

sector brengt alsmaar mooiere producten op de markt. De soms kwalijke weersomstandigheden hebben 

binnen onze contreien tot een trend van mousserend wijnmaken geleid. 

Koen Podevijn is als gepassioneerd hobbyist wijnmaker dit voorjaar op zoek gegaan naar hoe de wijnmaker 

der Lage Landen tot zijn mousserende wijn komt. De enquête binnen de groep van wijndomeinen, die 

mousserend maakt, werpt een licht op het verwijningsproces van een breed gamma aan druivenrassen tot 

de parel van het huis.  

Het boek “Mousserende wijn méthode traditionnelle – de praktijk” 

is tweeledig. In het eerste deel is stapsgewijs en gedetailleerd uit-

gelegd hoe hier bij ons tot een succesvolle mousserende wijn vol-

gens de traditionele methode wordt gekomen.  Het tweede deel 

van het boek legt de verschillen binnen de Lage Landen en deze 

met de Champagne bloot. We zien de opmars van de ziekteresis-

tente rassen tegenover de klassieke rassen en dat de conventionele 

wijnbouw stilaan baan ruimt voor meer biologische teelt nu dat 

Europa heeft opgedragen dat het spuitgedrag moet veranderen.  

Het boek is een leidraad voor zowel de hobbyist als professionele 

wijnmaker. Het groter publiek kan zijn kennis verrijken rond deze 

nichemarkt met bruisende ambitie.  

Het boek zal heel wat wijnliefhebbers boeien. Meer weten bete-

kent ook nog beter proeven. Wanneer men een inkijk heeft geno-

ten in de problematiek bij het maken van onze Belgische en Neder-

landse wijn dan zal de interesse in een van de meest noordelijke 

wijnregio’s alleen maar worden aangewakkerd.  

“Algemeen : zeer informatief en vlot leesbaar opgesteld, goede aanvullingen met grafieken , foto's en tabellen. 
Kortom: proficiat. Standaardhandleiding voor onze Lage Landen. Intussen heb ik zin gekregen in een flesje 
champagne. Mijn bed kan nog even wachten.” 
Paul Vermeeren, Domein Molenbergher 
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Voor de redactie (niet voor publicatie): 

Rond de auteur, het wijndomein en het boek vindt u meer tekst op de website ‘www.domeinpotdevin.be’. 

Voor bijkomende informatie, een recensie-exemplaar, een interview of andere samenwerking kunt u Koen 

steeds bereiken via ‘domeinpotdevin@telenet.be’ of  0032(0)472.38.00.58. 
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